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Neste Guia
O aspecto do Microsoft Outlook 2010 é muito diferente do Outlook 2003, pelo que este guia foi criado para ajudar a minimizar a curva de aprendizagem. Continue a ler para
conhecer as partes essenciais da nova interface, descobrir formação gratuita para o Outlook 2010 e localizar funcionalidades, tais como o Assistente Fora do Escritório, a caixa de
diálogo Opções do Outlook e o Assistente de Importação e Exportação.
Grupos do Friso
Barra de Ferramentas de Acesso Rápido

Separadores do Friso

Os comandos aqui apresentados estão sempre visíveis. Pode
adicionar os seus comandos favoritos a esta barra de ferramentas.

Clique em qualquer separador no friso para
visualizar os seus botões e comandos.

Cada separador do friso contém grupos e cada grupo contém um conjunto de comandos
relacionados. Aqui, o grupo Responder contém comandos para responder a uma mensagem
de correio electrónico seleccionada ou reencaminhá-la.

Ocultar o Friso
Necessita de mais espaço no
ecrã? Clique neste ícone ou
prima CTRL+F1 para ocultar
ou mostrar o friso.

Vista Backstage
Clique no separador Ficheiro
para entrar na vista
Backstage,
onde
pode
modificar definições de
conta, definir respostas
automáticas e gerir regras e
alertas.

Painel de Leitura
Apresenta o texto do
item seleccionado.

Painel de Navegação
As pastas favoritas são apresentadas na
parte superior do painel. A área central
apresenta todas as pastas activas. Na área
inferior do painel, clique num botão para
escolher uma vista: Correio, Calendário,
Contactos e etc.

Para sair da vista Backstage,
clique
em
qualquer
separador do friso.

Painel Pessoas

Barra de Acções a Fazer
Esta barra redimensionável
apresenta o Navegador de
Datas, os seus Compromissos
e a Lista de Tarefas.

O Outlook Social Connector liga o Outlook às suas
redes sociais. Por predefinição, aparece
minimizado na parte inferior do Painel de Leitura.

Em cada vista, os separadores do friso
mudam, apresentando os botões e
comandos apropriados para essa vista.
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Como começar a trabalhar com o Outlook
2010

Onde estão os menus e as barras de
ferramentas?

Se já utiliza o Microsoft Outlook 2003 há muito tempo, não terá quaisquer
dúvidas sobre onde encontrar os comandos e os botões de barra de ferramentas
do Outlook 2003 no Outlook 2010.

No Outlook 2010, uma faixa larga ocupa, de um extremo ao outro, a parte
superior da janela principal do programa. Trata-se do do friso e substitui os
antigos menus e barras de ferramentas. Cada separador do friso tem diferentes
botões e comandos que estão organizados em grupos do friso.

Existem muitos recursos gratuitos disponíveis para o ajudar na utilização do
Outlook 2010, incluindo cursos de formação e guias do menu para o friso. Para
localizar estes recursos, clique no separador Ficheiro e, em seguida, clique em
Ajuda. Em seguida, em Suporte, clique em Introdução.

Quando abre o Outlook 2010, é apresentado o separador Base do friso para
Correio. A primeira coisa que verá no lado esquerdo do separador
é o grupo Novo com os comandos para criar Nova Mensagem de Correio ou
Novos Itens (tais como Compromisso, Reunião e Contacto).

No grupo Responder, irá encontrar comandos para Responder, Responder a
Todos e Reencaminhar, bem como os comandos para responder marcando uma
reunião ou responder com uma MI (Mensagem Instantânea).
O friso ajusta o seu aspecto para se adaptar à resolução e ao tamanho do ecrã
dos computadores. Em ecrãs mais pequenos, alguns grupos do friso podem
apresentar apenas o nome do grupo e não os comandos. Nesse caso, clique
simplesmente na pequena seta no botão do grupo para ver os comandos.
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Mostrar comandos quando são necessários
Em vez de tentar mostrar sempre todos os comandos disponíveis, o Outlook
2010 mostra apenas os comandos necessários em resposta a
acções específicas efectuadas.

Por exemplo, quando clica em Correio no Painel de
Navegação, verá os comandos para trabalhar com correio
no friso. Pode enviar, eliminar ou responder a mensagens,
marcar mensagens como lidas ou não lidas ou categorizar
ou sinalizar mensagens para seguimento.
Para enviar uma nova mensagem de correio, clique em Nova Mensagem de
Correio no friso. A janela apresentada tem os comandos necessários para
formatar texto, obter um nome do Livro de Endereços, anexar ficheiros ou itens
do Outlook à mensagem de correio ou adicionar uma assinatura electrónica à
mensagem de correio.

Igualmente, quando clica no botão Calendário no Painel de Navegação, verá os
comandos para trabalhar com calendários e partilhá-los, criar reuniões e
organizar o seu calendário por dia, semana ou mês.

Para agendar uma reunião, clique em Nova Reunião no friso. A janela
apresentada tem comandos de reunião, tais como o Assistente de
Agendamento, o Livro de Endereços e opções de periodicidade se pretender
que a reunião seja diária, semanal, mensal ou anual.

Não se preocupe se não vir sempre todos os comandos de que necessita.
Execute os primeiros passos e os comandos necessários serão apresentados.
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Acções que podem ser do seu interesse
Consulte a tabela abaixo para encontrar alguns dos comandos e definições que possa estar à procura no Outlook 2010. Embora esta lista não seja abrangente, é um bom
ponto de partida. Para obter a lista completa de comandos do Outlook 2010, clique no separador Ficheiro, clique em Ajuda, clique em Introdução e, em seguida, seleccione
Guias do menu para o friso interactivos.

Para...

Clique em

E, em seguida...

Calendário

No separador Base, no grupo Partilhar, clique em Calendário de Correio Electrónico,
Partilhar Calendário (é necessária uma conta do Microsoft Exchange Server) ou
Publicar Online.

Ver anexos no Outlook sem abrir os anexos numa janela
separada

Correio

Primeiro, active o Painel de Leitura, se não estiver visível. Para tal, clique no separador
Ver e, no grupo Esquema, clique na seta em Painel de Leitura para seleccionar onde
apresentar o painel. Em seguida, para ver o anexo, clique no ícone de anexo no Painel
de Leitura para pré-visualizar o ficheiro. Só deverá pré-visualizar ou abrir anexos de
fontes fidedignas.

Responder automaticamente a mensagens (Assistente
Fora do Escritório)

Correio, Calendário, Contactos
e etc.

Clique no separador Ficheiro, clique em Respostas Automáticas, seleccione Enviar
respostas automáticas, crie a mensagem e, em seguida, seleccione as opções
pretendidas. (É necessária uma conta do Microsoft Exchange Server.)

Correio

No Painel de Navegação, clique em Itens Enviados e, em seguida, abra
a mensagem que pretende resgatar. No separador Mensagem, no grupo Mover,
clique em Acções e, em seguida, clique em Resgatar Esta Mensagem. Em seguida,
pode eliminar a mensagem enviada e, se pretendido, substituí-la por uma nova. (É
necessária uma conta do Microsoft Exchange Server.)

Partilhar calendários

Resgatar uma mensagem

Localizar itens com a pesquisa instantânea

Correio, Calendário, Contactos
ou em qualquer local onde
pretender procurar

No Painel de Navegação, clique na pasta que pretende procurar. Na caixa Procurar,
escreva o texto de pesquisa. Pode seleccionar critérios de pesquisa no grupo Refinar no
separador Ferramentas de Pesquisa. Alargue a pesquisa clicando em Todos os Itens de
Correio no grupo Âmbito no separador Ferramentas de Pesquisa.

Alterar definições de conta

Correio, Calendário, Contactos
e etc.

Clique no separador Ficheiro, clique em Informações e, em seguida, clique em
Definições da Conta.

Microsoft®

Migrar para o Outlook 2010
a partir do Outlook 2003
Onde está a opção Pré-visualizar?

O que aconteceu a Ferramentas | Opções?

No Outlook 2010, procure Pré-visualizar na vista Backstage.

Está à procura das definições do programa que lhe permitem controlar acções,
tais como se o Outlook verifica automaticamente a ortografia antes do envio, se
são reproduzidos sons quando é recebida uma nova mensagem ou se a
mensagem a enviar tem o formato HTML, RTF ou Texto Simples?

Clique no separador Ficheiro e, em seguida, clique em Imprimir. O lado direito
da janela mostra uma pré-visualização de qual será o aspecto do item
seleccionado depois de impresso.

Clique no separador Ficheiro e, em seguida, clique em Opções. Este
procedimento abre a caixa de diálogo Opções do Outlook, onde pode
personalizar as suas preferências do Outlook.

Clique em Opções de Impressão para abrir a caixa de diálogo Imprimir, onde
pode efectuar selecções relacionadas com a impressão.

Algumas definições da caixa de diálogo Opções do Outlook só se aplicam ao
Outlook, mas algumas preferências (por exemplo, o esquema de cores) aplicamse a todos os outros programas do Microsoft Office 2010 que tiver instalados.
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Onde está o Assistente Fora do Escritório?

O que aconteceu a Importar e Exportar?

No Outlook 2010, o Assistente Fora do Escritório tem um novo nome e uma
nova localização. Agora, pode encontrá-lo na vista Backstage. Clique em Ficheiro,
clique em Informações e, em seguida, clique em Respostas Automáticas.

No Outlook 2010, pode continuar a exportar e importar itens. Por exemplo,
pode exportar um ficheiro.pst (Pastas Pessoais) do Outlook ou importar um
ficheiro.ics (iCalendar) para o seu calendário do Outlook.

Na janela principal do programa, clique em Ficheiro, clique em Abrir e, em
seguida, clique em Importar para abrir o Assistente de Importação e
Exportação. Tal como no Outlook 2003, execute os passos indicados no
assistente para importar ou exportar informações.
Na caixa de diálogo Respostas Automáticas, seleccione a opção Enviar respostas
automáticas e, em seguida, crie as respostas que pretende que o Outlook envie
em seu nome quando estiver ausente ou indisponível.

Nota Esta funcionalidade necessita de uma conta do Microsoft Exchange Server.
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Criar uma assinatura de correio electrónico
Comece por abrir uma nova mensagem. No separador Mensagem, no grupo
Incluir, clique em Assinatura e, em seguida, clique em Assinaturas.
No separador Assinatura de Correio Electrónico,
clique em Novo. Escreva um nome para a
assinatura e, em seguida, clique em OK. Na caixa
Editar assinatura, escreva o texto que pretende
incluir na assinatura.

Adicionar uma assinatura a novas mensagens de
correio electrónico
Para adicionar uma assinatura a mensagens automaticamente, efectue o seguinte
procedimento:

Para formatar a assinatura, seleccione-a e, em seguida utilize os botões de estilo
e formatação para aplicar as opções pretendidas. Para adicionar elementos para
além de texto, clique onde pretende que o elemento seja apresentado e, em
seguida, efectue qualquer um dos seguintes procedimentos:
Clique em Cartão de Visita, clique no seu nome na lista Arquivado
Como e, em seguida, clique em OK.
Clique em Imagem, navegue até uma imagem para seleccioná-la e, em
seguida, clique em OK.
Clique em Inserir Hiperligação, introduza uma hiperligação na caixa
Endereço e, em seguida, clique em OK.
Clique em OK para acabar de criar ou modificar a assinatura.
Nota A assinatura que acabou de criar ou modificar não aparece
automaticamente na mensagem actualmente aberta. Tem de ser inserida
manualmente na mensagem.

No separador Mensagem, no grupo Incluir, clique em Assinatura e, em seguida, clique
em Assinaturas.
Em Escolher assinatura predefinida, na lista Conta de correio electrónico, clique numa
conta de correio electrónico à qual pretende associar a assinatura. Na lista Novas
Mensagens, seleccione a assinatura que pretende incluir. Se pretender que seja incluída
uma assinatura quando responde a mensagens ou as reencaminha, na lista Respostas/
reencaminhamentos, seleccione a assinatura. Caso contrário, seleccione (nenhum).
Para adicionar manualmente uma assinatura a uma nova mensagem, efectue o seguinte
procedimento:
Numa nova mensagem, no separador Mensagem, no grupo Incluir, clique em
Assinatura e, em seguida, clique na assinatura pretendida.
Sugestão Para remover uma assinatura de uma mensagem actualmente aberta,
seleccione a assinatura no corpo da mensagem e, em seguida, prima DELETE.
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Introdução às Informações de Teclas de Atalho

Personalizar a janela de programa do Outlook

O Outlook 2010 fornece atalhos para o friso, designados por Informações
de Teclas de Atalho, de modo a poder executar rapidamente tarefas sem utilizar
o rato.

Cada pessoa pode ter as suas preferências sobre se pretende ver as várias partes
da interface do Outlook 2010, tais como o Painel de Navegação, o Painel de
Leitura, a Barra de Acções a Fazer ou o Painel Pessoas.

Para fazer com que as Informações de Teclas de Atalho sejam apresentadas no
friso, prima a tecla ALT.

Para mostrar ou ocultar estas partes opcionais da interface, clique no botão
Correio na parte inferior do Painel de Navegação e, em seguida, clique no
separador Ver no friso.

Em seguida, para mudar para um separador do friso utilizando o teclado, prima
a tecla da letra apresentada sob esse separador. No exemplo acima ilustrado,
iria premir V para abrir o separador Enviar/Receber, P para abrir o separador
Pasta, J para abrir o separador Ver, e assim sucessivamente.
Depois de mudar para um separador do friso desta forma, todas as Informações
de Teclas de Atalho disponíveis desse separador são apresentadas no ecrã. Em
seguida, pode concluir a sequência premindo a tecla final (ou teclas) para o
comando que pretende utilizar.
Para retroceder um nível numa sequência, prima a tecla ESC. Se o fizer várias
vezes numa linha, o modo Informações de Teclas de Atalho é cancelado.
Sugestão Os atalhos de teclado do Outlook 2003 continuam disponíveis no
Outlook 2010. Se souber uma sequência de atalho, prossiga e introduza-a. Por
exemplo, CTRL+C continua a copiar as informações seleccionadas para a Área de
Transferência e CTRL+R abre uma mensagem, de modo a poder responder à
mesma.

Nos grupos Esquema e Painel Pessoas, clique no botão Painel de Navegação,
Painel de Leitura, Barra de Acções a Fazer ou Painel Pessoas e, em seguida,
defina as opções de visualização pretendidas.

